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  : مستخلص
د الجاسـر، ومسـاهماته   تستهل الدراسة بمقدمة تعرف بشخصية حم

، والشكلية، )التاريخية(الرئيسة، وتوضح أطر تغطيتها الموضوعية، والزمنية 

، كـذلك أهـداف   معلومـاتي ال إضافة إلى منهج البحث المتبع، وهو القيـاس 

الدراسة التي تشمل ابتحاث الضبط الببليـوغرافي لإلنتـاج الفكـري لحمـد     

بما فيها الخصائص اإلحصائية الجاسر، والكشف عن خصائصه الببليوغرافية 

للتأليف، والخصائص الزمنية، والخصائص الشكلية، والخصائص اللغويـة،  

والخصائص الموضوعية، وتحديد أهم العوامل التي أثرت في انتاجية حمـد  

ت مصـادر  قد عطوترتيبا على ماسبق، فإن الدراسة . الجاسر ونشر أعماله

والخصائص الببليوغرافية التـي  الببليوغرافي ألعمال حمد الجاسر، الضبط 

تميزها، وتشتمل الدراسة على قائمة مصدرية بأهم المنشورات التي حصرت 

  .أعمال حمد الجاسر التي خضعت للتحليل

وانتهى البحث إلى نتائج أهمها تعدد مصادر الضبط الببليوغرافي 

لألعمال المدروسة وتنوعها وثراء تغطيتها، واتساع مساحة التأليف األصيل 

لحمد الجاسر، وتواصل مسيرة تأليفه بالعربية باضطراد حتى أواخر أيام 

حياته، خاصة للمقاالت فالكتب في علوم التاريخ، فالجغرافيا، فاألدب واللغة 

وتوثق الدراسة في قائمة اإلسنادات في نهايتها المصادر . العربية وغيرها

  .المعتمدة في إعدادها

  

  :الكلمات الدالة المهمة
الضــبط الببليــوغرافي غيــر المعياريــة، أدوات الضــبط أدوات  

الببليوغرافي المعيارية، التأليف األصيل، التأليف التبعي، التحرير، التحقيـق،  

التحليل اإلسنادي، التحليل الموضوعي، الترجمة، التسجيالت الببليوغرافيـة،  
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A Bibliometric study of the works of Hamad  
Al-Jassir 

By Dr. Fouad Hamad Rizq Farsuni 
 
 

Abstract: 
The study commences with an exposition of the 

character and prominent contributions of Hamad Al-Jassir, 
and explains its subject, chronological and form coverage, 
in addition to research methodology used, i.e. bibliometric 
analysis, and study goals, including the investigation of the 
bibliographical characteristics, particularly statistical, 
chronological ( historical), form, lingual, and subject 
characteristics of Al-Jassir,s works, and revealing the 
factors having a significant impact on Al-Jassir,s  
intellectual productivity and publication of his works. 
Accordingly, the study classifies the sources of the 
bibliographical control of Al-Jassir,s works, and discusses 
the  bibliographical characteristics of researched works.A 
source list of publications searched to identify researched 
works is introduced. The study reveals significant aspects of 
the bibliographical control of Al-Jassir,s works, and their 
various characteristics, illustrated by tables, and finally 
gives citations of important sources consulted. 
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Bibliographical characteristics, bibliographic control, 
bibliometric analysis, bibliometric study, chronological 
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intellectual output, intellectual productivity, lingual 
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  مقدمة 
  :تتطرق المقدمة للجوانب التالية

  موضوع الدراسة و أهميته. أ
حمد بن محمد بن جاسر آل جاسر المعروف  تتناول الدراسة مؤلفات

عالم غني بعطاءاته  الفكرية تأليفاً وتحقيقاً  و هو ،)1(بحمد الجاسر اختصاراً

، عربية السعوديةراد الحياة الصحافية في المملكة ال. وتعليقاً وتوضيحاً ونشراً 

، ومنح مع )2(هـ1373فأنشأ أول صحيفة في الرياض، هي اليمامة سنة 

هـ 1315وفي عام ) . 4(له إجازة إنشاء مؤسسة اليمامة الصحفية إخوة

  .)3(ترأس تحرير صحيفة الرياض عند تأسيسها

أنشأ دار اليمامة للبحث والترجمة والتأليف ، التي أصدرت له الكثير 

نشر ما يتعلق بجزيرة العرب من مؤلفـات   فه، كان من أهدا)5(من مساهماته

  . تاريخية وجغرافية وأدبية ، عربية أو مترجمة إلى العربية 

لتكون مجلة متخصصة فـي   )6(هـ1386وأصدر مجلة العرب سنة 

  .  بعامةتاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها وآدابها خاصة والعرب والعربية 

المتسـمة بتنوعهـا   عمال حمد الجاسر المنشـورة  موضوع الدراسة الحالية أ

  :وتعددها وأهميتها ، وهي تندرج تحت فئتين من التأليف هما  وقيمتها العلمية

 بـه  أي التأليف اإلبداعي لحمد الجاسر مما جـادت : التأليف األصيل : أوالً 

  . قريحته نثراً وشعراً 

عمال األخـرى بـالتحقيق   أي التأليف الذي يتناول األ: التأليف التبعي : ثانياً 

والمجال الموضوعي لهذه الدراسـة رحـب    .والتعليق والتوضيح وما شاكلها

رحابة ميدان المعرفة الفسيح لقلم الجاسر، بمباحثه االجتماعيـة واإلنسـانية   

الثرة ، وأما المجال الزمني لها فتمثل من بدايات ظهور إنتاجه المنشور سنة 

رحمه  –هـ ، حيث ظل 1421وفاته م إلى منتصف سنة 1931/ هـ 1349

بـن  محمد كما يقول عبد اهللا بن –يعمل طيلة أيام عمره، فبين السنتين  –اهللا 



  

 

رحلة طويلة ومضنية في البحث والتقصي والـدرس والتحصـيل كـان     –خميس 

   دنتاجها مؤلفات ومساهمات يضيق عنها الورق وينف

  .)7( المداد

ل لكافة األشكال الوثائقيـة التـي   للدراسة شام) لشكليا(والمجال الوعائي 

  :احتوت نتاجه الفكري ، وهي تشتمل على نحو رئيس على ما يأتي 

وأبرزها الكتب والمراجـع   Macrodocumentsالكلية ) األعمال(الوثائق : أوالً 

  .من صحف ومجالت  Serialsفالمسلسالت 

) ق الصـغرى الوثائ( Microdocuments غير المستقلة )األعمال( الوثائق: ثانياً

  .وتتجسد بأجلى صورها فيما أنشأه من مقاالت وقصائد 

ضربان  منهايعرف من الدراسات المعلوماتية القياسية التي دراسة الوهذه 

  : مهمان

الدراسات المعلوماتية القياسية الستخدام المعلومات ، خاصـة دراسـات   : أولهما 

  .المجال لتناولها ، وليس هذا هو   Citation analysesالتحليل اإلسنادي 

الدراسات المعلوماتية القياسية إلنتاج المعلومات ، ويقع في إطارهـا مـا   : ثانيهما 

أطلق عليه هاشم عبد اهللا العباس دراسات اإلنتاجية العلمية ، التـي نالـت عنايـة    

الباحثين والمؤسسات العلمية المعنية في الكثير من دول العالم الناميـة والمتقدمـة   

ت دراسات اإلنتاجية العلمية الفردية ، والجماعية في العلوم المختلفـة  كذلك، وشمل

بغية الكشف عن العوامل األكثر تأثيراً في اإلنتاجية كماً وكيفاً؛ وأشار الباحث إلى 

وتقع الدراسة الحالية في إطار الدراسات .  )8(ندرة دراسات إنتاجية العلماء بالعربية

العلمية الفردية ، لقصر تناولها علـى أعمـال حمـد     المعلوماتية القياسية لإلنتاجية

  . الجاسر

  همية المؤلف المبحوثأو تتجلى أهمية موضوع الدراسة في 

وأعماله المدروسة، و بيان مصادر الضبط الببليوغرافي لها ، و الكشف  

اإلحصـائية، والزمنيـة، والشـكلية، واللغويـة،      عن خصائصها الببليوغرافيـة 

  .اتهاوالموضوعية، واتجاه

  أهداف الدراسة. ب
                                                           

  
  



  

 

  :أهداف الدراسة التي تسعى لتحقيقها قد توجز على نحو رئيس فيما يلي

الضبط الببليوغرافي ألعمال حمد الجاسر المنشورة، بمـا   التعريف بمصادر: أوالً 

، المجالتووأبرزها الصحف  فالمسلسالتفيها األعمال وأبرزها الكتب والمراجع ، 

  . أو الجزئية خاصة المقاالت واألعمال غير المستقلة 

بيان الخصائص الببليوغرافية ألعمال حمد الجاسر ، بمـا فيهـا خصـائص    : ثانياً

واللغويـة   ، ،  والشـكلية ) التاريخيـة (الزمنية و الخصائص  اإلحصائية،التأليف 

  . ، و اتجاهاتهاوالموضوعية 

الجاسـر ونشـر   الكشف عن العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلميـة لحمـد   : ثالثاً

  .مخرجاتها

  مراجعة ألهم الدراسات السابقة. ج

الدراسـات السـابقة المتصـلة    ينظر الباحث في الفقرات التالية في أبرز   

، 1 -1في الفقـرات   الموثق(حيى محمود بن جنيد مستهالً بجهد ي مل الدراسةتبمش

اتـه  ، المتمخض عن قائمة منهجية بأعمال حمد الجاسر ودراسة لحي)  1-3، 1-2

م عن عمادة شـئون  1977/ هـ 1397صدرت طبعتها األولى في سنة  .وأعماله

المكتبات بجامعة الملك سعود ؛ وصف معدها قائمة أعمال حمـد الجاسـر بأنهـا    

 وأشـار المتعلقة بالجزيرة ، "، لتركيزها على تغطية أعمال حمد الجاسر " مختارة"

ره في تأصيل الدراسات الخاصـة  إلى أنه قد نوه بمكانة حمد الجاسر العلمية، ودو

حيث ذهب بكري شيخ أمين إلـى  .  )9(بتاريخ الجزيرة وجغرافيتها باحثون كثيرون

أنه ليس من المستغرب القول بأن دراسات حمد الجاسـر صـححت كثيـراً مـن     

  .)10(المعلومات السائدة المغلوطة عن الجزيرة العربية

ط الببليوغرافي المكرس وكان لجهد يحيى محمود بن جنيد األول في الضب

سة تعد نموذجاً لدراسات السيرة الببليوغرافية راألعمال حمد الجاسر، وتصديرها بد

، أبانت معالم حياة الجاسر، وثراء خلفيته المعرفيـة واللغويـة ،   )البيوببليوغرافية(

ومكانته األدبية، وخبراته العملية ، ورحالته العلمية، ومساهماته التاريخيـة فـي   

الطباعة والصحافة في المملكة العربية السعودية، وتاليفه وتحقيقاته وتعليقاته  مسيرة

                                                           
  
  



  

 

وتلخيصاته لبعض األعمال التراثية المتعلقة بالجزيرة العربية ، التي مثلت قطـب  

وتتبدى في كتابة ابن جنيد عن أعمـال حمـد الجاسـر    . الرحى في أعماله العلمية

ق التأليف والتحقيق ، كما يتضح مثالً في سمات الببليوغرافي المطلع العارف بحقائ

فقراته التالية عن التأليف والتحقيق عند حمد الجاسر المأخوذة من مقدمته لكتابه عن 

  :حمد الجاسر 

، فقـد  ال يقل عن عمله في ميدان التأليفأما عمله في ميدان التحقيق فهو "

يقاتـه علـى   وهو يعتمد في تحق. حقق أو شارك في تحقيق نصوص تراثية عديدة 

ضبط النص اعتماداً على ما هو موجود من نسخ مخطوطة له ، إضافة إلى التحقق 

من أسماء األعالم والمواضع والتعريف بما يحتاج إلى التعريف منهـا ، ويـذهب   

الجاسر إلى أن التحقيق يعاني حالياً من مشكالت كبيرة نتيجة عدم إلمام بعض الذين 

وينتج عن ذلك تحريف وتصحيف سيئ، وفـي   بقراءة المخطوطات ، يقومون به 

وإلى جانب التحقيـق   …ذلك إضرار بالتراث ، ألنه ليس ملكاً لقطر من األقطار 

التام لنصوص تراثية ، اتجه الجاسر  إلى تلخيص بعض األعمال التراثية ليتجاوز 

صعوبات وإشكاالت تحول دون نشرها كاملة رغـم أهميتهـا وعالقتهـا الوثيقـة     

نجح في اتجاهه هذا ، وقدم تلخيصين لرحلتين قام بها اثنان  دلعربية ، وقبالجزيرة ا

  " من المغاربة إلى الحرمين الشريفين 

كما كتب ابن جنيد بروح المتخصص في علوم المكتبات والمعلومات عن 

العالقة الحميمة بين حمد الجاسر والكتاب ، وارتياده للمكتبات ووصف مواردها ، 

بحبه للكتاب منذ أن سلك طريق العلم ، وإلى } أي حمد الجاسر{وقد عرف «:  فقال

مولع بمطالعته الكتب واقتنائهـا ، ولديـه   } أنه{ذلك يشير أحدهم عندما يقول عنه 

، والشيخ دقيق في وصف المكتبات … ة الرياض نمكتبة جيدة ال مثيل لها في مدي

، إضافة … أنت هو التي طرقها ، ينقلك إلى جوها ، ويجعلك تعيش لحظاته كأنما 

إلى ما يقدمه من معلومات غنية ثرة يبتهج بها القارئ الذي كان ينظر أو يتسـاءل  

عن مخطوطة أو كتاب دون أن يجد جواباً، فيكون حديث الجاسر السردي مفتاحـاً  

وابن جنيد مثال للعالم الببليوغرافي الحريص على تحـديث  .. » لوصوله إلى بغيته

المواكبة فيها ، لتغطي ما يستجد في متناوالتها ؛ فقـد  مصنفاته حرصاً على سمة 

اقتضت متابعته لإلنتاجية العلمية لحمد الجاسر وتدفقها إعداد طبعة ثانيـة فثالثـة   



  

 

هـ 1400لكتابه عن الجاسر ومؤلفاته، صدرتا عن النادي األدبي بالرياض في سنة 

  .)12) (11( م1987/   هـ1407م، وسنة 1980/ 

هتمامه بتحديث الضبط الببليوغرافي ألعمال حمد الجاسر ابن جنيد ا ىووال

عندما كان أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية مستفيداً من الرصيد االقتنـائي الثـري   

للمكتبة ، وما اختزنته مصادرها ومعلوماتها من التسجيالت الببليوغرافية للكتـب  

والمقاالت التي حبرها التي ألفها حمد الجاسر ، والصحف والمجالت التي أنشأها ، 

.  

بالمشاركة  –وكان حينها يعمل في المكتبة  -ف معد هذه الدراسة ، وشر

في ذلك الجهد التكريمي لحمد الجاسر بتقديم دراسة للضبط الببليوغرافي الشـامل  

ألعماله المنشورة ، وتمخض عن سفر قيم ضمت استهاللته صيغة محدثة لسـيرة  

هذه الدراسة ما تالها من مقدمة معد جنيد، بينما كتب حمد الجاسر وأعماله بقلم ابن 

خاصة المصادر المكرسة لهذا الضبط ،  –عن الضبط الببليوغرافي لهذه األعمال 

أعمال الضبط الببليوغرافي  عرض وخير ما مثلها كتاب ابن جنيد سابق الذكر ؛ ثم

: السـالمي  لمقاالت حمد الجاسر المبثوثة في المجالت العربية، مثل كتاب حمـاد  

م ؛ ثم 1990/هـ1410الذي نشره مؤلفه في الطائف سنة  ،السعوديون في الرسالة

الضبط الببليوغرافي ألعمال حمد الجاسر المتوافرة في المكتبات متجسداً تطرق إلى 

ها قاعدة منويتس) . فهارسها المحوسبة أو اآللية(في قواعد معلوماتها الببليوغرافية 

معاجم السـيرة الببليوغرافيـة   عرض هد الوطنية ؛ وأخيرا معلومات مكتبة الملك ف

، بطبعتـه   دليل الكاتب السعوديالتي تناولت حياة حمد الجاسر ومؤلفاته خاصة  

الثانية الصادرة عن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض فـي سـنة   

العربيـة  معجم الكتاب والمؤلفين فـي المملكـة   : م ، وكذلك 1989/ هـ 1409

، بطبعته الثانية المزيدة المنقحة الصادرة عن الدائرة لإلعالم بالرياض في السعودية

  .م 1993/ هـ1413سنة 

وساهم هذا الجهد في توفير أشمل توثيق ممكن ألعمال حمد الجاسر المنشورة فـي  

م، وقد رتبـت  1994/ هـ 1415م و 1933/هـ1315فترة حصرت بين السنتين 

                                                           
  
  



  

 

حصرتها ترتيباً هجائياً ألفباتياً حسب عناوينها ، وضمت تسجيالتها  في  القائمة التي

الببليوغرافية العناصر الببليوغرافية المقننة واألساسية ، واختتمت بكشـافين أعـدا   

على أساس المؤلف ، والموضوع، وتحيل مداخل كل من الكشـافين إلـى الـرقم    

للبحـث واالسـترجاع للمـواد    المتسلسل الوارد في القائمة للمادة المكشفة تيسيراً 

وانماز هذا السفر باحتوائه على مثيليات لبعض كتابـات حمـد الجاسـر    . الموثقة

المختارة ومنها سيرته بقلمه ، حبرها في الرياض في الثالث والعشرين من شعبان 

سنة اثنين وأربعمئة وألف للهجرة ، وباحتوائه على صور تذكارية لحمد الجاسـر،  

في السفر المذكور سبعة عشر ومائة وألف عمل لحمد الجاسـر  وقد وثقت القائمة 

وقد صدرت المنشورات السابقة عن حمد الجاسر وأعمالـه   ،من المقاالت ) 13(جلها

المنية صباح الخميس السادس عشر من جمادى اآلخرة سنة إحدى  تخترمهقبل أن 

  .وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة 

ات عن حمد الجاسر ، ونشرت فـي  ودراسة أحمد العالونة أحدث الدراس

: علماء ومفكرون معاصرون(م ، في نطاق سلسلة 2001/ هـ 1421دمشق سنة 

، ويقع في فصلين، تناول في أولهما حيـاة  )لمحات من حياتهم ، وتعريف بمؤلفاتهم

حمد الجاسر وتعلمه ومشايخه وأعماله واشتغاله في الصحافة ، وشـعره ونثـره ،   

يرة العربية واألنساب عناية ال مزيـد عليهـا ، ومعرفتـه    ورحالته وعنايته بالجز

 في ببالدها وأخبارها ، ومنهجه في الكتابة والتحقيق ، وموضوعيته، ووجهة نظره

وعرف العالونة في ثاني الفصـلين بمؤلفـات حمـد    . تيسير رسم الكلمة العربية 

ـ     بعة الجاسر من الكتب التي وردت مرتبة هجائياً وفـق عناوينهـا ، وعـددها س

فكان يبين عالقة الكتاب بغيره ، . من سوانح الذكريات :وعشرون كتاباً إضافة إلى

بإيجاز غير مخل مبرزاً أهم مباحثها ، ومنهجية معالجتها  الكتب ويعرض محتويات

كمـا  وتنظيمها ، وأسلوب تناولها ، وفوائد الكتابة عنها ، ومصادر الكتابة عنها ، 

، حيث  أنساب األسر المتحضرة في نجدجمرة : من عرض العالونة لكتاب يتضح

: جمعه الجاسر في األنساب ، فقد تقدمه الذي عد القسم الثاني يهذا الكتاب  أنٍّأورد 

وهو في أنساب القبائل التي لم تتحضر في معجم قبائل المملكة العربية السعودية، 

.. ،  وهذا الكتاب في أنساب الفروع المتحضرة في نجد خاصـة . جميع فروعها 

                                                           
  



  

 

أساساً، فتلقى كثيراً مما فيه عن أفـواه  ) الناس مأمونون على أنسابهم(واتخذ قاعدة 

من ذكرهم ، ورجع إلى ما استطاع الرجوع إليه من المؤلفات التاريخية والمذكرات 

عني باألسر المتحضرة ممن كانـت  : األول : الخاصة مع مالحظة أمرين مهمين

بع عشر الهجري ، ومرد ذلك موجة التحضر مستوطنة في الحضر قبل القرن الرا

العظيمة بتوجيه الملك عبد العزيز ، حيث أمر بإنشـاء الهجـر للباديـة ، فشـمل     

ولما نعمت السعودية بالرخاء والثروة واألمـن  .. التحضر جميع قبائل السعودية ، 

تزال تحفظ أنسابها، وليس  الخصص هذا القسم لألسر التي : الثاني.  عم التحضر

ى هذا أن من لم يذكره من األسر ال أنساب لها ، فكثير مـن األسـر جهلـت    معن

جمهـرة  من أجل ذلك سماه . …أصولها ألسباب كثيرة ذكرها الجاسر في المقدمة 

، إذ جمهور كل شيء معظمه وليس كله ، ولـم يقـف   األنساب المتحضرة في نجد

 ،باألسـرة عند ذكر النسب وحده ، بل أضاف بعض ما وجده من أخبـار تتعلـق   

الحوادث والوقائع ، ولم يتوسع في هذا الجانب ، إذ التوسع فيـه يخرجـه عـن    و

 مـن  موضوعه إلى مؤلف في حوادث التاريخ، وحرص على إيراد مـن عـرف  

الستعانة بسرد أنسابهم لمعرفة واذكر األسر التي ينتسبون إليها والمشايخ واألمراء 

  …فروع تلك األسر 

ف المعجم باعتماد األصل وحذف الحروف رتب الجاسر األسر على حرو

، وقد يطيل الحديث عن األسرة كما هو الحال … ل ، أبو ، أبا أآل ، : الزائدة مثل

وغيرها ، وقد يتوسط ) الوهبة(و) آل ماضي(و) بنو ألم(و ) بنو خالد(و) تميم(في 

 ، ومال)آل إبراهيم(و ) آل كثير(و ) آل عطية(و ) آل عدوان(في بعضها كما في 

: ثم رتب المصادر على حروف المعجم قـائالً فيهـا  . إلى االختصار في معظمها

ومنها ما ال أنصح بمطالعته لكل قارئ لكثرة ما فيه من األوهام واألخطاء التي ال 

  .يدركها إال العلماء ممن عنوا باالهتمام بعلم األنساب 

  : ومنها وال يعدم القارئ أن يجد في هذا الكتاب فوائد عامة في األنساب

أن عادة قبائل العرب إذا ضعفت انتمت إلى أقرب الفروع إليها إذا كان  -1

  .قوياً وإن لم يجتمعا في أب واحد 

بيان الجاسر للخطأ الشائع منذ عصور قديمة وهو انتساب بني خالد إلى  -2

، وقد نص علماء النسب على انقطـاع  ...خالد بن الوليد رضي اهللا عنه 

  .مسالك األبصارل اهللا العمري في كتابه  عقبه على ما ذكر ابن فض



  

 

  …لفروعواأن االسم الواحد قد يطلق على عدد من القبائل  -3

إن إطالق االسم على عدد من القبائل والفروع كثيراً ما يوقع في الخطأ   -4

  .في ذكر نسب بعضها ، بل قد يسبب التداخل في األنساب 

أن يجد  النتقالهم منها قّلأن المتتبع لتنقل القبائل العربية في جزيرتهم ثم  -5

قبيلة بأسرها أو فروعاً منها اتجهت من خارج الجزيرة من الشام مثالً ، 

  .إلى داخل الجزيرة ، بل بالعكس 

ل له مصدراً ملخصـاً يعـو   يجد ال أنمما يعترض الباحث في األنساب  -6

   ) 14(…تحديد زمان انتقال القبائل القديمة وتفرقها  في عليه

ونة في القسم الثاني من كتابه بتحقيقـات حمـد الجاسـر    كما عرف العال

نهج العالونة على إبراز القيمة العلميـة للكتـاب ،   ووشملت اثنين وثالثين كتاباً، 

ومحتوياته ، ومساهمات المحقق في معالجة نصه، واهتمامـات المحقـق خاصـة    

وعلمه وشـيوخه ومنهجـه ، واهتمامـات     ،بعرض سيرة مؤلف الكتاب المدروس

تقـويم  : محقق اللغوية ، ومعالم منهج المحقق في التحقيق التي تبرز مـا يلـي   ال

األصل بالرجوع إلى المصادر ذات العالقة ، وإضفاء تعليقات موجزة لبيان بعض 

. األمكنة والمواضع واألعالم ، ونسخة المخطوط المعتمدة في النشر وخصائصها 

المراجعات التي شملت خمسة كتب  وغطى العالونة في القسم الثاني من كتابه أيضاً

؛ وجرى العالونة على ذكر مجاالت التغطية للكتاب الذي روجع ، والحقائق المهمة 

  . المتعلقة بطباعته ونشره 

  أسئلة الدراسة. د

  :تطرح الدراسة األسئلة التالية للبحث

  ما هي أهم مصادر الضبط الببليوغرافي ألعمال حمد الجاسر و فئاتها؟: أوال

  ما هي خصائص تأليف حمد الجاسر؟: اثاني

  ألعمال حمد جاسر؟) الزمنية(ما هي الخصائص التاريخية : ثالثا

  ما هي الخصائص الشكلية ألعمال حمد جاسر؟: رابعا

  ما هي الخصائص اللغوية ألعمال حمد جاسر؟: خامسا

  ما هي الخصائص الموضوعية ألعمال حمد جاسر؟: سادسا
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  حصر األعمال المبحوثةمنهج الدراسة و مصادر . هـ

ـ الببل( استخدمت الدراسة القياس المعلومـاتي   لبيـان   bibliometrics) ومتريي

خصائص أعمال حمد الجاسر، ألن المنهج مالئم لمعالجة بيانات هذه الدراسـة، و  

ألنه متسم بالموضوعية و الدقة العتماده على قياس المعطيات الرقمية للخصائص 

  .رالمبحوثة ألعمال حمد جاس

و جرى المسح الميداني ألعمال حمد الجاسر في مصـادر الحصـر أو مصـادر    

  الضبط الببليوغرافي الموثقة التالية التي توافرت من التنقيب في الفهارس 

  :القوائمو

  :أدوات الضبط الببليوغرافي المعيارية . 1

الحصرية أو النسقية التي وثقت ورتبـت  ) الببليوغرافيات(وتشمل القوائم   

  يقة ببليوغرافية معيارية أعمال حمد الجاسر، وهي تضم بطر

  :ما يأتي 

  ساعاتي ، يحيى محمود بن جنيد . 1-1

دراسة مع ببليوجرافيا مختارة من أعماله المتعلقة : حمد الجاسر 

  .بالجزيرة العربية

  .هـ1397جامعة الملك سعود ، عمادة شئون المكتبات ، : الرياض   

  د بن جنيد تي ، يحيى محمواساع.  1-2

دراسة مع ببليوجرافيا مختـارة مـن أعمالـه المتعلقـة     : حمد الجاسر 

  . )مزيدة ومنقحة ،2ط ( بالجزيرة العربية

  .هـ1413الدائرة لإلعالم ، : الرياض   

  ساعاتي ، يحيى محمود بن جنيد . 3- 1

دراسة مع ببليوجرافيا مختارة من أعماله المتعلقة بـالجزيرة  : حمد الجاسر 

  ).3ط( العربية

  . هـ1407النادي األدبي ، : الرياض   

  . القحطاني ، عبد اهللا سالم موسى . 1-4

  . الكشاف الجامع لمجلة المنهل السعودية  

  م 1994/هـ 1415مكتبة الملك فهد الوطنية ، : الرياض   

  .الدولية يماتإدارة التسجيل والترق. مكتبة الملك فهد الوطنية  1-5



  

 

  . ةدليل الدوريات السعودي 

  .هـ1421المكتبة ، : الرياض   

  .إدارة التكشيف واالستخالص . مكتبة الملك فهد الوطنية . 1-6

  .  دراسة لحياته مع ببليوجرافية شاملة ألعماله المنشورة: حمد الجاسر   

  هـ1426منه  2صدرت طـ. هـ1415المكتبة ، : الرياض   

  :أدوات الضبط الببليوغرافي غير المعيارية . 2

سجل من مؤلفات حمد الجاسر في متون معالجاتها ما يخدم الضبط وهي ت  

الببليوغرافي لها، من غير التقيد بالمنهجية الببليوغرافية المعيارية في توثيق تلـك  

المؤلفات أو تصنيفها في قائمة، فليس ذلك هدفها الذي ترمي إليه أو الـذي يوجـه   

ت الضبط الببليوغرافي المعيارية إعدادها كما هي الحال في الفئة سابقة الذكر ألدوا

  :وتتفرع إلى ما يلي . 

  ) :البيوببليوغرافية(معاجم السيرة الببليوغرافية  .2-1

  :تناول سيرة المؤلف ، وتذكر أهم مصنفاته ، وأهمها تو  

  .  )2ط(دليل الكاتب السعودي  .2-1-1

، م1989/هـ1409الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، : الرياض

  .  47ص

  .عبد السالم طاهر ،الساسي .2-2-2

 دائرة معارف ألبرز أدباء المملكة العربية السعودية: الموسوعة األدبية  

  . )2ج (

  . 127-119هـ ، ص1394ط الساسي ، .ع: مكة المكرمة   

  .)1ط ( معجم األدباء والكتاب .2-1-3

  . 57-55م، ص1990/هـ 1410الدائرة لإلعالم ، : الرياض   

، مزيـدة   2ط( معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة العربية السـعودية  .2-1-4

  .  )منقحةو

  . 27-26م، ص1993/هـ1413الدائرة ، : الرياض   

  :البحوث الببليوغرافية  .2-2

وهي بحوث تدرس مساهمات المؤلف وقيمتها وخصائصها ومنهج المؤلف   

  :في تناول محتوياتها ، ومن أهمها 



  

 

  .، حماد السالمي  .2-2-1

  السعوديون في الرسالة   

  .146-131هـ ، ص1410السالمي ، . ح: الطائف   

  .العالونة ، أحمد  .2-2-2

  :م 2000-1910/هـ 1421-هـ1328حمد الجاسر    

  . جغرافي الجزيرة العربية ومؤرخها ونسابتها  

  . ص176، 1421دار القلم ، : دمشق   

  . الماجد ، عبد اهللا . 2-2-3

  .ة الجزيرة العربية الجاسر عالم  

  . 9-6، ص ) 1970أبريل ( 49، ع5، س) كويت( مجلة البيان

  : ما يلي  و يبين استعراض هذه المصادر

 هـا تعدد مصادر الضبط الببليوغرافي المعيارية وغيـر المعياريـة وتنوع  : أوالً 

  .ألعمال حمد الجاسر

كال الوعائية التي غطت مصادر الضبط الببليوغرافي المنظورة مختلف األش: ثانياً 

  .شملت فكر حمد الجاسر 

حتى في أغنى القوائم الموثقـة لهـا   غالبا يفتقد حصر أعمال حمد الجاسر : ثالثاً 

  .خاصة مقاالته المنشورة خالل نصف العقد المنصرم  ،التحديث ليستوعب مؤلفاته

ـ : رابعاً   يالتخلو الدراسات الببليوغرافية الصادرة ألعمال حمد الجاسر من التحل

لخصائصها ، األمر الذي يبـرز  ) الببليومترية(الببليوقياسية المعلوماتية القياسية أو 

  .قيمة الدراسة الحالية 

و ترتيبا على ما سبق فإن الدراسة في فقراتهـا التاليـة سـتركز علـى معالجـة      

 اتالخصائص الببليوغرافية ألعمال حمد الجاسر من خالل القياس المعلوماتي لبيان

  . سابقة الذكر الضبط الببليوغرافيل المدروسة المحصورة في أدوات األعما

  :هجائياً على النحو التاليو الخصائص مرتبة 

  .خصائص تأليف حمد الجاسر  -1

  .ألعمال حمد الجاسر ) الزمنية(الخصائص التاريخية  -2

  .الخصائص الشكلية ألعمال حمد الجاسر  -3

  .الخصائص اللغوية ألعمال حمد  الجاسر  -4



  

 

  .ألعمال حمد الجاسر ) المعرفية(ص الموضوعية الخصائ -5

  : المعالجةوتجدر اإلشارة إلى األمور التالية التي روعيت في 

تشمل مساهمات التحرير لحمد الجاسر رئاسته لتحريـر المجـالت   : أوالً

وقد اعتمد الباحث فـي  ) . مثالً صحيفة الرياض(، والصحف ) مثالً مجلة العرب(

التقديم والتعليـق،  والتحقيق ، : بعي األخرى إلى مساهمات تقسيم فئات التأليف الت

العـرض، والمراجعـة   و، )اختيار المقتطفـات (الجمع واالقتطاف والتلخيص ، و

والتصحيح على تصنيف حمد الجاسر لكتاباته فيما متنه مـن بيانـات المسـئولية،    

الجمـع  (و) التقديم والتعليـق (وقدضم الباحث فئات المساهمات المتقاربة معاً مثل 

تالفيا لتعدد فئات التحليل وتشتيتها ، ومساعدة ) المراجعة والتصحيح(و) واالقتطاف

  .القارئ على متابعة بياناتها وعالقتها على نحو مركز أفضل 

 إنتاجيـة ألنواع الوثائق المعلوماتية التي تجسدت بها  المالجةشملت : ثانياً 

ب ، والمجالت، والصحف، إضافة إلى كالكت) المستقلة(حمد الجاسر  الوثائق الكلية 

خاصة المقاالت ، وقصائد الشعر المنشورة إجماالً ) غير المستقلة(الوثائق الصغرى 

 في  *في أعداد المجالت التي تسنى االطالع عليها، ولم تدخل مقاالته في الصحف

شعبان من سنتها التاسعة لعام / عدد رجب" صوت الحجاز "التحليل ما عدا صحيفة 

  . مما أكسبه أهمية تاريخية  فيههـ لنشر أول مقالة لحمد الجاسر 1349

حمد الجاسر عالمة موسوعي عز نظراؤه في عصرنا الحاضـر ،  : ثالثاً 

لمساهماته ) المعرفي(ويبرز الباحث هذه السمة من خالل ثراء التحليل الموضوعي 

عات ، حيث شمل جدول هذا التحليل تسعة وعشرين موضوعاً ، وهـذه الموضـو  

على تعددها ليست جزرا منعزلة ، بل تضمها تجميعات حقول معرفية أشمل وقعت 

في سياق متراصف مع ترتيب حقول المعرفة الرئيسة في تصنيف ديوي العشري، 

وهذا التصنيف هو الشائع في التنظيم المعرفي ألوعية المعلومـات المقتنـاة فـي    

العربي، عالوة على مكتبات كثيرة مكتبات المملكة العربية السعودية وأقطار الوطن 

قد جـاء ترتيـب تجميعـات الموضـوعات     وموزعة في أقطار العالم األخرى ؛ 

موضـوعات الببليوغرافيـا   : في هذا التصنيف كما يـأتي  التي اعتمدت المدروسة

والمكتبات والمعلومات، الدين ، العلوم االجتماعية مـن اقتصـاد وإدارة وتربيـة    

                                                           
  



  

 

فاللغة ، فالعلوم البحتة، فالعلوم التطبيقيـة ، فـاألدب ،    ،) فولكلور(وتراث شعبي 

فالتاريخ وموضوعاته الشقيقة كاآلثـار ، واألنسـاب ، والتـراجم ، فالجغرافيـا     

وأخذ في الحسبان فـي صـياغة التـوزع    . وموضوعاتها الشقيقة خاصة الرحالت

الموضوعي كذلك ضم الموضـوعات وثيقـة الصـلة معـاً مراعـاة لوشـائجها       

وطات وتحقيق المخطوطات ، والطباعة والنشـر ، واألنسـاب والقبائـل    كالمخط

العربية ، والتراجم والمذكرات ، والجغرافيا وتحديد المواضع، والرحالت ورحالت 

  . الحج 

وقد صنفت معالجة حمد الجاسر للمعادن والتعدين ، بمـا فيهـا المعـادن    

عالجتـه لنبتـة التبـغ    ، كما صنفت م)علم المعادن(الثمينة كالذهب والفضة تحت 

) الببليوغرافيا(، وصنف حديثه عن الكتب تحت )الزراعة(وزراعته تحت ) الدخان(

 دراسات لمجتمعات األقطار المختلفةال؛ ولما كانت  )اإلدارة(، وجعلت الحسبة في 

ين فقد صنف االستشراق تحـت  قوالديانات والحضارات تسود اهتمامات المستشر

  .مظلة العلوم االجتماعية 

 لالعتياشوقد كان الغوص على اللؤلؤ سبيالً الستخراجه واالتجار به 

منه قبل اكتشاف البترول وجنى موارده لعدد غير قليل مـن النـاس علـى    

  .سواحل الخليج العربي ، ولذلك جعل تحت مظلة االقتصاد 

هــ ، وكانـت   1421توفي حمد الجاسر في منتصف سنة : رابعاً 

حيث ظهـرت فـي   " قل الحق ولو كان مرا"   قالةباكورة أعماله المنشورة م

عـام  " صوت الحجاز "     شعبان من السنة التاسعة لصحيفة  / عدد رجب

له أنه ظل يكتـب   صديقه عبد اهللا بن خميس في تأبينه ذكرهـ ، وقد 1349

وقد اقتضت هذه الوقـائع تقسـيم   . وينشر حتى رحل وفي جعبته قلم ودواة 

تساوية ألعمال حمد الجاسر المنشورة على النحـو  فترات التوزع الزمني الم

الذي وردت عليه في الدراسة ، بحيث وقع في الفترة األولى نشـر بـواكير   

  . أعماله ، واختتمت الفترة األخيرة بسنة وفاته

  :وتبسط المعالجة لكل فئة من الخصائص السابقة فيما يلي 
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ائص ضروب التـأليف المختلفـة لحمـد    يشمل النظر في هذه الخص  

، والتأليف ) اإلبداعي(الجاسر، ويستهدف الكشف عن مساحة التأليف األصيل 

أبدع قلم حمد الجاسر أولـى  . التبعي في ميدان العطاء الفكري لحمد الجاسر 

مقاالته وقصائده المنشورة في أواخر أربعينات القرن الرابع عشر الهجري ، 

 منلزمني لمقاالته المنشورة اتجاهاً من النمو المتواصل ويعكس تتبع التوزع ا

إلى الفترة المدروسـة السـابعة   ) هـ1351-1342(الفترة المدروسة األولى 

؛ ومع أن الزيادة في عدد المقاالت كانت طفيفـة فـي   ) هـ1411 -1402(

ـ 1361-1352( الفترة المدروسة الثانية  إال أن عـدد المقـاالت قـد    ) هـ

حيث بلغ  عشرة أعمال ، بما نسبته ) هـ1391-1362( تضاعف بين سنتي

" اليمامـة " من مجموع مخرجات التأليف األصيل ؛ وقد أصدر مجلة ) 1.4٪(

هـ ، بداية الفترة المدروسة الرابعة ، وقد اسـتنفدت  1372الشهرية في سنة 

أعمال التحرير ، والمراجعة والتصحيح ، ، والتقديم والتعليق جهده في هـذه  

  . الفترة 

تدفق إبداع حمد الجاسـر فأصـدر   ) هـ1391-1382(وبين سنتي 

مـن  ) ٪20.6(وأربعين ومئة عمل ، أي ما نسبته  ةونشر ست" العرب"مجلة 

وستين ومئة عمل ، بما نسـبته   اثنينمجموع كتاباته األصيلة ، ارتفعت إلى 

، لكن إبداع حمد ) هـ1401-1392(من كتاباته األصيلة بين سنتي ) 2.9٪(

بنشـره سـبعة وأربعـين    ) هـ1411-1402(سر بلغ األوج بين سنتي الجا

من المقاالت ) هـ1411-1382(ومئتين من أعماله ، وجل أعماله بين سنتي 

التي كان يكتب الكثيـر مـن   " العرب" ، وال غرو أن يرد ذلك لعنايته بمجلة 

-1412(؛ أما في الفتـرة المدروسـة األخيـرة    ويحررها ويراجعها موادها

التي انتهت بوفاته فقد تراجع مستوى عطائه الفكري بشكل حـاد  ) هـ1421

من كتاباته ) ٪18.9(ليصل إلى أربعة وثالثين ومئة عمل فحسب، بما نسبته 

عن ذي قبل ، ويعزى ذلك على نحو رئيس ) ٪16( بنسبة األصيلة، أي تدنى

لتناقص عدد مقاالت حمد الجاسر المنشورة في هذه الفتـرة، ومـن أسـبابه    

وقد بلغ عـدد مخرجـات   . رافه إلعداد كتبه كما سيأتي التوضيح الحقاً انص



  

 

التأليف األصيل ثمانية وسبع مئة من مجمـوع مؤلفاتـه ، أي مـا نسـبته     

في أعمال حمد الجاسر على ضوء " معامل اإلبداع "منها ، وحسب ) 58.7٪(

فوجد  األرقام التي توافرت عن كتاباته األصيلة والمجموع اإلجمالي ألعماله ،

، وتعكس قيمته ارتفاعاً نسبياً ؛ وترتفـع قيمتـه   ) 7.7(   أنه وصل إلى نحو

  . بحسب اقترابه من عشرة 

  : ومعادلة حسابه كالتالي 

  

  

   100 × )مجموع األعمال كلها(م ÷ ) األعمال األصيلة(ص                  

  

  

                                         ×100 =    7.7  

  

  

وأما مخرجات التأليف التبعي لحمد الجاسر مما اعتمد فيه على 

معالجة أعمال أخرى فتندرج تحت سبع فئات من مساهماته هي حسب 

الجمع و والتلخيص،التقديم والتعليق، و والتحقيق، التحرير،: تياترتيبها ألفبا

  .والتصحيحوالمراجعة  والعرض، واالقتطاف،

لمساهمات حمد الجاسر المندرجة تحت إجماالً يعكس التتبع التاريخي 

هذه الفئات السبع من مخرجات التأليف التبعي اتجاهاً من النمو ، خاصة فـي  

ـ 1391-1382(الفترات المدروسـة الخامسـة    -1402(، والسـابعة  ) هـ

، وهذا النمو ملحوظ بجالء في مساهمات حمد الجاسر التالية أكثر )هـ1411

والتعليق عليها ، وتحقيقهـا ؛ بيـد أن    عرض الكتب ، والتقديم: من غيرها 

أكبر قدر من النمو قد حصل في تحقيق الكتب ، حيث كـان عـدد الكتـب    

-1382(المحققة واحدا وعشرين كتاباً فـي الفتـرة المدروسـة الخامسـة     

، ارتفع إلى ثمانية وسبعين كتاباً محققاً ، بما ) ٪9.7(، بما نسبته ) هـ1391
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ـ 1401-1392(مدروسة السادسة في الفترة ال) ٪36.1(نسبته  ، وإلـى  ) هـ

من مجموع الكتب المحققة ، ومن ) ٪44.9(سبعة وتسعين كتاباً، أي بما نسبته

ألحمد بن عبد العزيز البتي؛  ،تذكرة أولى األلباب في أصول األنساب :أهمها

ما اتفـق  و ،ألحمد بن محمد الحضراوي ،الجواهر المعدة في فضائل جدةو

 ،لمحمـد بـن موسـى الحـازمي     ،من أسماء األمكنةلفظه وافترق مسماه 

تأليف مجد الدين أبي الطاهر محمـد بـن    ،المغانم المطابة في معالم طابةو

لمحمـد بـن إسـحاق     )عليه السالم(مقام إبراهيم ويعقوب الفيروز أبادي ، 

إلبراهيم بن إسحاق  ،المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرةو ،الفاكهي

لمحمد بـن داود بـن الجـراح ؛     ،مه عمرو من الشعراءمن اسو ،الحربي 

هديـة  و ،ألبي ريـاش اليمـامي   ،نونية الكميت بن زيد األسدي وشرحهاو

هـ، سنة 1303وصف المدينة المنورة في سنة   ،شجر الدخان في اإلخوان

 ،وصـف مكـة شـرفها اهللا وعظمهـا    و ،لعلي بن موسى األفندي، م1885

 ،ووصف بيت المقدس المبارك ما حوله ،ووصف المدينة المنورة كرمها اهللا

فقـد تسـنمت   ) كميـة (ومن ناحية إحصائية . لمحمد بن أبي بكر التلمساني 

أعمال المراجعة والتصحيح مساهمات حمد الجاسر في التأليف التبعي حيـث  

من مجمـوع أعمـال   ) ٪43.49(بلغت سبعة عشر ومئتي عمل ، بما نسبته 

احد على أعمال التحقيق  التي بلغـت سـتة   التأليف التبعي ؛ وتفوقت بعمل و

، ومن األعمـال التـي شـملتها    ) ٪43.29(عشر ومئتي عمل ، بما نسبته 

ألبي محمد الحسين بـن أحمـد   اإلكليل ،  الجبال واألمكنة والمياه: المراجعة

 في القـاهرة، الذي أصدره مجمع اللغة العربية  ، المعجم الكبيرو ،الهمداني 

ديوان ابن و؛  ظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمةالدرر الفرائد المنو

رحلة ناصر خسـرو بـين    ،وديوان حاتم الطائي، ديوان الطرماحو ،حيوس

 تـاب الجـوهرتين  وك ،شعر المتوكـل الليثـي  و ،جامعي القاهرة والرياض

  .ألبي عبيد البكري األندلسي  ومعجم ما استعجمللهمداني ؛ 

والتعليق ، والتلخيص ، والتحرير ،  أما أعماله في العرض ، والتقديم

) ٪13.22(والجمع واالقتطاف فلم تتجاوز كلها ستة وستين عمالً ، بما نسبته 



  

 

من مجموع أعمال الجاسـر  ) ٪5.47(من مجموع أعمال التأليف التبعي ، أو 

المنشورة ، فاألولوية والعناية كانت عنده ألعمـال التحقيـق ، والمراجعـة    

ما سبق أن الترتيب اإلحصائي لمسـاهمات حمـد   والتصحيح ؛ ويستخلص م

الجاسر في التأليف التبعي ونسبها المئوية إلى مجموع أعماله قد وقعت على 

، العـرض  ) ٪17.9(، التحقيق ) ٪18(المراجعة والتصحيح : النحو التالي 

، ) ٪0.3(، التحريـر  ) ٪0.5(، التلخيص ) ٪1.9(التقديم والتعليق )  2.6٪(

  ) . ٪0.2(ف الجمع واالقتطا

  :ما انتهت إليه معالجة خصائص تأليف حمد الجاسر ما يلي  إن

تفوق عدد مخرجات الكتابة األصـيلة لحمـد الجاسـر علـى     : أوالً

، ويدل ذلك على ارتفاع مسـتوى  ) ٪17.31(مخرجات التأليف التبعي بنسبة 

  . اإلبداع في مساهماته الفكرية 

بعي لحمد الجاسر كما سبق تنوع ضروب مخرجات التأليف الت: ثانياً 

تبيانه ، مع بروز مساهماته في مجالي المراجعة والتصـحيح ، فـالتحقيق ،   

من مجموع مخرجـات التـأليف   ) ٪86.8(حيث شكلت بمجموعها ما نسبته 

  .التبعي 

) التـاريخي (ويوضح الجدول التالي التـوزع اإلحصـائي الزمنـي    

   :لمخرجات التأليف األصيل والتبعي لحمد الجاسر 
  

  

  
  
  
  
  
  



  

 

  

  خصائص التأليف ]1[الجدول 

  الفترات الزمنية
تأليف 
  أصيل

  تلخيص  عرض
مراجعة 
  وتصحيح

تقديم 
  وتعليق

  تحرير
جمع 
  واقتطاف

  تحقيق

1 (1342-1351  4  
 )0.6(  

              

2 (1352-1361  5  
)0.7(  

              

3(1362-1371  10  
)1.4(  

2  
)6.4(  

  11  
)5(  

3  
)13(  

      

4( 1372-1381        7  
)3.2(  

4  
)17.4(  

1  
)25(  

    

5 (1382-1391  146  
)20.6(  

4  
)12.9(  

  55  
)25.3(  

3  
)13(  

3  
)75(  

  21  
)9.7(  

6 (1392 – 
1401  

162  
)22.9(  

9  
)29(  

3  
)5(  

53  
)24.4(  

4  
)17.4(  

  1  
)50(  

78  
)36.1(  

7 (1402- 1411  247  
)34.9(  

8  
)25.8(  

3  
)50(  

53  
)24.4(  

6  
)26(  

  1  
)50(  

97  
)44.9(  
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1421  

134  
)18.9(  

8  
)25.8(  

  38  
)17.5(  

3  
)13(  

    20  
)9.3(  
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  ألعمال حمد الجاسر) الزمنية(ية الخصائص التاريخ -2

تشمل الدراسة هنا الخصائص التاريخية ألعمـال حمـد الجاسـر ،      

وتستهدف الكشف عن التوزع الزمني لألعمال المدروسة واتجاهاته وتفسيرها 

 .  

إجماالً يعكس تطور نشاط التأليف عند حمد الجاسر في العقـود المدروسـة   

 من النمو المتواصل غالباً ، حيث تضاعف عدد األعمـال المنشـورة   اًاتجاه

عنه في ) هـ1371-1362(أكثر من أربع مرات في الفترة الثالثة المدروسة 

، إذ ارتفع من أربعة أعمـال ،  ) هـ1351-1342(الفترة األولى المدروسة 

لمجموع األعمال المدروسة، إلى سـتة وعشـرين   ) ٪0.33(بته ـــبما نس

في ، لكن عدد األعمال المنشورة تراجع ) ٪2.15(بته ــــعمالً ، بما نس

ـ 1381-1372(     الفترة الرابعة المدروسـة  ) ٪1.16(بمـا نسـبته   ) هـ

لمجموع األعمال المدروسة، وقد يكون ذلك لمشاغله النشرية واإلدارية ، فمن 

 اليمامـة م مجلـة  1953/ هــ  1372المعلوم أنه أصدر في الرياض عام 

دعا  الشهرية، وكان يطبعها في القاهرة ، ثم في مكة المكرمة فبيروت ، مما

م، وهي أولـى مطـابع   1955/هـ1374عام ) مطابع الرياض (إلى إنشاء 

. هـ تحولت المجلة الشهرية إلى مجلة أسـبوعية  1375الرياض ، وفي عام 

، )مؤسسـة اليمامـة  (ولما صدر نظام المؤسسات الصحفية أسس مع زمالئه 

، تـرأس حمـد الجاسـر    ) اليمامة(التي صدرت عنها جريدة  أسبوعية هي 

هــ  1383ها، وصدر عددها األول في السابع من ذي القعـدة عـام   تحرير

باإلضافة إلى ذلـك ، فـإن العمـل    . م1962الموافق للعشرين من آذار عام 

اإلداري قد استنفد جزءا من طاقة حمد الجاسر حيث قام على إدارة المعهـد  

 مديراً لكليتي الشريعة ، واللغة العربية في الرياض حتى عام عمل الديني ثم

  . هـ1376

تصاعداً كبيراً ) هـ1391-1382(وشهدت الفترة المدروسة الخامسة 

في إنتاجيته، حيث حقق حمد الجاسر إنتاجية من اثنين وثالثين ومئتي عمل ، 



  

 

عن ) ٪24.69(من مجموع أعماله، أي بزيادة نسبتها )  ٪19.22(بما نسبته 

هـ 1386عام " العرب"ة إلى صدور مجلة دذي قبل، ومرد طروء هذه الزيا

، التي نالت جل عنايته ، حيث كان صاحب المساهمات الرئيسة فيهـا مـذ   

" العـرب "وارتبط إصـدار مجلـة   . تأسست، فكثير من مقاالتها من إعداده 

، " العرب"بتأسيس صاحبها لدار اليمامة للبحث والترجمة والنشر التي طبعت 

  .عة عشر كتاباً كما طبعت في هذه الفترة المزيد من كتبه التي بلغت تس

كانت من ) هـ1401-1392(ويالحظ أن الفترة المدروسة السادسة 

أخصب فترات اإلنتاجية لحمد الجاسر ، حيث نشر فيها عشرة وثـالث مئـة   

من مجموع أعماله المنشورة المدروسة ، وتمثـل  ) ٪25.68(عمل، بما نسبته

كما  –، والتي هذه الفترة شطراً مهماً من سني حياته التي قضاها في بيروت 

كانت إقامته فيها من أهنأ حياته وأسعدها وأحفلها بالعمـل الـدؤوب   " –قال 

لكن الفترة ،وأكبر عدد من كتبه هكبيرا من مقاالت اًونشر فيها عدد ) 15(المستمر

كانت األخصب إنتاجية بـين كافـة   ) هـ1411-1402(المدروسة السابعة 

وأربع مئة من أعماله ، بما  نشر خمسة عشر شهدتالفترات المدروسة، حيث 

من مجموع أعماله المنشورة ، ولوحظ إقالل حمـد   )٪34.38(        نسبته

الجاسر من نشر الكتب في هذه الفترة وتكريس جل نشاطه لمقاالته التي نشر 

مـن مجمـوع مقاالتـه    ) ٪35.6(أكبر عدد منها في هذه الفترة إذ شـكلت  

" من سوانح الـذكريات " موسومة  بعنوان المنشورة ، التي برز بينها مقالته ال

مـن  "، ومقالته " المجلة العربية"التي نشرها في اثنتين ومئة من الحلقات في 

، " العـرب " التي نشرها في إحدى عشرة حلقة في مجلته " ذكريات الرحالت

للحازمي " ما اتفق لفظه وافترق مسماه من أسماء األمكنة "ومقالته في تحقيق 

نشر الحلقات الحادية عشـرة حتـى    ،لفترة المدروسة السابعة، التي شهدت ا

  .السبعين منها

                                                           
  



  

 

فقد شهدت تراجعاً ) هـ1421-1412(وأما الفترة المدروسة األخيرة 

ألن عـدد   ؛عما سـبق ) ٪17.57(في مساهمات حمد الجاسر الفكرية بنسبة 

 من مجموع أعماله) ٪16.81(أعماله قد أصبح ثالثة ومئتي عمل ، بما نسبته 

المنشورة ، ويستبين من النظر في هذه البيانات تراجع إنتاجية حمد الجاسـر  

وأثر السن في اإلنتاجية ، لما يرافق الهرم من رهق وعلل وانفاق وقت غير 

وال يفوت الباحث فـي هـذا   . قليل في استشارة األطباء والسفر طلباً للعالج 

حتى آخر سني حياته  أن حمد الجاسر ظل يبحث وينشر مجدداً المقام أن يؤكد

 .    

لعل أبرز ما انتهت إليه معالجة الخصائص التاريخية ألعمال حمـد    

  :الجاسر ما يلي 

الظهور المبكر ألعمال حمد الجاسر المنشورة في أواخـر أربعينـات   : أوالً

  .القرن الرابع عشر الهجري

عينـات  شكلت أدبيات المقالة ، والقصيدة باكورة إنتاجه الفكري في أرب: ثانياً

القرن الرابع عشر الهجري وخمسيناته ، وتأخر ظهور باكورة كتبـه حتـى   

  . أواخر ستينات ذلك القرن

اتخاذ إنتاجية حمد الجاسر نمطاً من النمو ساده إجماالً التواصل حتـى  : ثالثاً 

  .الفترة المدروسة قبل األخيرة من فترات الدراسة 

منـذ  " ة للبحث والترجمة والنشر دار اليمام"و " العرب " عملت مجلة : رابعاً

م على مجاراة تدفق إنتاجية حمد الجاسر والدعم القوي 1966/هـ1386عام 

  . لنشر مقاالته وكتبه ، وإتحاف القراء بمعلوماتها دونما تلبث

ويوضح الجدول التالي التوزع الزمني ألعمال حمد الجاسر بفترات نشـرها  

  :وأعدادها المدروسة في الفقرات السابقة

  

  

  

  



  

 

  

  التوزع الزمني ألعمال حمد الجاسر]2[الجدول 
عدد األعمال   الفترات المدروسة

  المنشورة

نسبتها المئوية إلى 

المجموع الكلي 

  لألعمال المنشورة

1342 -1351  4  0.33  

1352 -1361  5  0.41  

1362 -1371  26  2.15  

1372 -1381  12  0.99  

1382 -1391  232  19.22  

1392 -1401  310  25.68  

1402 -1411  415  34.38  

1412 -1421  203  16.81  

  100  1207  مج

  

  

  الخصائص الشكلية ألعمال حمد الجاسر -3

تشمل معالجة مادة هذا القسم دراسة األشكال الوعائية المختلفة التـي    

حملت فكر حمد الجاسر، وترمي المعالجة إلى الكشف عن بياناتها واتجاهات 

  . نشرها وأنواعها وخصائصها 

الئم أن تقتطف كلمات أوردها يحيى محمود بن جنيد عن أول األشكال من الم

 بها ،التي تجسدت فيها كتابة حمد الجاسر وخلفيات ظهورها إلحاطته الثرية 

هــ، ويصـف   1349بدأت عام … قصة الجاسر مع الكتابة "حيث ذكر أن 

مقاالً لألسـتاذ  ) صوت الحجاز(نشرت صحيفة : "الجاسر تلك البداية فيقول 

ئيس تحريرها ، كان محل تعقيب لزميل لي في الدراسة في المعهـد هـو   ر

، ) ال تسبوا الدهر: (فضيلة الشيخ عبد اهللا الخياط ، الذي كتب مقاالً بعنوان 



  

 

، شاركه في موضوعه مؤيداً ومناصراًهـ ، فرأيت أن أ1349وذلك في سنة 

سـر ذلـك   وقد أعقـب الجا … ) قل الحق ولو كان مرا(فكتبت مقاالً بعنوان 

أمـا  … )وال تحتجز إال لحج وعمـرة (المقال بقصيدة شعرية جعل عنوانها 

لعبد الوهاب ) موقع عكاظ(الذي صدر ملحقاً بكتاب ) سوق عكاظ(الكتب فيعد 

مـن  {، ثم نشر بقية مؤلفاته وتحقيقاته } كتبه{م أول مؤلفاته 1950عزام عام 

ـ  (ضمن } الكتب ن جزيـرة  سلسلة نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخيـة ع

  .) 16("  التي تصدر عن  دار اليمامة) العرب

م ، وترأس تحريـر  1953/هـ1372عام ) اليمامة(وقد أصدر مجلة 

فـي ذى القعـدة عـام    ) مؤسسـة اليمامـة  (الصادرة عن ) اليمامة(صحيفة 

لما تأسست ) الرياض(كما ترأس تحرير صحيفة . م 1962آذار /  هـ1383

عـام   هـا وتـرأس تحرير  )العرب( م ، وأصدر مجلة1965/هـ1382عام 

تلكم كانت البدايات ألعماله المتنوعـة مـن مقـاالت ،    . م 1966/ هـ386

وقصائد ، وكتب، ومجالت ، وصحف ؛ ويكشف تتبع تقدم حركة نشرها عن 

الكالم علـى األشـكال الوثائقيـة كافـة      1نمو ساده التواصل ، وينطبق هذ

ت والكتب ، فبالنسبة للمقاالت المنشورة لحمد الجاسر ، ويخص بالذكر المقاال

لم ) هـ1361-1352(فإن الزيادة فيما نشر منها في الفترة الثانية المدروسة 

بالقياس إلى مجموع المقاالت المنشورة المدروسة ، غير أن ) ٪0.2(تتجاوز 

قد ) هـ1371-1362(ة  ــــعدد ما نشر منها في الفترة الثالثة المدروس

عليه في الفترة الثانية المدروسة ، إذ بلغ عدد تضاعف خمس مرات عما كان 

ـ المقاالت المنشورة خمساً وعشرين مقالة ، بما نس مـن  ) ٪2.2(بته ــــ

فـي الفتـرة الرابعـة    ) ٪1.3( مجموع المقاالت المنشورة ، وتراجع بنسبة

عما كان عليه في سابقتها ، لكن عدد المقاالت ) هـ1381-1372(المدروسة 

فـي الفتـرة   ) ٪18.7(ن وعشر مقاالت ، بما نسبته قد تضاعف ليصل مئتي

، وليوالي الصعود إلى مئتين واثنتين ) هـ1391-1382(الخامسة المدروسة 

                                                           
  



  

 

، بما نسـبته  ) هـ1401-1392(وثمانين مقالة في الفترة السادسة المدروسة 

من مجموع المقاالت ، ويبلغ ذروته في الفترة السابعة المدروسـة  ) 25.2٪(

نسـبته  إذ وصل إلى ثالث مئة وتسع وتسعين مقالة بما ) هـ1402-1411(

 - 1412( في الفترة األخيرة المدروسـة ) ٪18.8(، ثم تراجع بما نسبته ) 35.6٪(

ويعرض نشر كتب حمد الجاسر نمطاً مشاكالً تقريباً من النمـو   ؛)هـ1421

هــ ، غيـر أن   1386خاصة عقب تأسيس حمد الجاسر لدار اليمامة عـام  

-1402(عدد ما نشر منها قد طرأ في الفترة السابعة المدروسة التراجع في 

النصراف جّل جهود حمد الجاسر فيها لنشر المقاالت التي ظهر ) هـ1411

وبالنسبة لما لوحظ من زيادات فـي أعـداد   . منها أكبر عدد في تلك الفترة 

حتى الفتـرة  ) هـ1351- 1342(الفترة األولى المدروسة المقاالت المنشورة من 

والتراجع فيما نشر منها في الفترة  ،)هـ1381- 1402(      السابعة المدروسة

، والتراجع فيما نشر منها ومـن  ) هـ1381     -1372(الرابعة المدروسة 

أشـير إلـى    فقـد ) هـ1421-1412(. الكتب في الفترة األخيرة المدروسة

قـرة  أسبابها في معالجة الخصائص التاريخية ألعمال حمد الجاسـر فـي الف  

  .تكرارها هنا حاجة إلىالسابقة ، وال 

ومن ناحية شكلية إحصائية فقد جاء ترتيب األشكال الوثائقيـة التـي   

  : تجسد فيها فكر الجاسر على النحو التالي 
  

  التوزع الشكلي ألعمال حمد الجاسر]3[الجدول 
النسبة المئوية لمجموع   العدد  الشكل

  األعمال

  92.9  1121  المقاالت

  6.5  79  الكتب

  0.24  3  القصائد

  0.2  2  الصحف

  0.2  2  المجالت

  100  1207  مج
  



  

 

قد تسنم نشـاط حمـد    المقاالتويتضح من البيانات السابقة أن نشر 

دار "و " العـرب "؛ وكما ذكر من قبل فـإن مجلـة    الكتبالجاسر ، ثم نشر 

كان لهما دور كبير في العمل على نشـر  " اليمامة للبحث والترجمة والنشر 

قد قصر عليهـا  " العرب"أن مجلة  حداالت حمد الجاسر، وكتبه وال يزعم أمق

حمد الجاسر نشر مقاالته ، بل أنه أثرى المجالت األخرى السعودية والعربية 

بنشر مقاالته على النحو الموضح في الجدول التالي الذي يظهر تفوق عـدد  

، وذلك راجـع  ) الفيصل (فمجلة ) العربية    المجلة(المقاالت المنشورة في 

مطولتين فيهما حيث نشـر فـي    مسلسلتين لنشر حمد الجاسر لحلقات مقالتين

) الفيصـل (، ونشر في مجلـة   "من سوانح الذكريات"مقالته ) المجلة العربية(

  " : رحالت حول العالم" مقالته 

  المجالت التي نشر فيها حمد الجاسر]4[الجدول 
  

  سبتها المئوية لمجموع المقاالتن  عدد المقاالت المنشورة فيها  المجلة

  1.9  21  البيان

  0.18  2  الدارة

  0.09  1  الدعوة

  0.36  4  الرسالة

  0.18  2  الشباب الناهض

  2.31  26  الفيصل

  0.27  3  القافلة

  0.09  1  مجلة جامعة الملك سعود

  1.16  13  مجلة الحرس الوطني

  9.37  105  المجلة العربية

  1.33  15  مجلة مجمع اللغة العربية

  1.7  19  المنهل

  19  211  المجموع

  



  

 

الكتب المحققة حيـث شـكلت تسـعة     عليهابالنسبة لكتبه فقد غلبت 

منها ، بينما بلغ ) ٪49.37(وثالثين من مجموع كتبه المنشورة، أي بما نسبته 

مـن  ) ٪37.97(عدد مصنفاته من الكتب ثالثين كتاباً فحسب ، بمـا نسـبته   

ي تناولها عرضاً وتلخيصاً فبلغ عددها عشـرة  مجموع كتبه ؛ وأما الكتب الت

من مجموع الكتب، وتظهر البيانات السابقة العناية ) ٪12.7(كتب ، بما نسبته 

البارزة التي أوالها حمد الجاسر لتحقيق الكتب ، خاصـة الكتـب المتعلقـة    

  .بالجزيرة العربية، واألنساب والتراجم 

إال أنها  إحصائياً ندرتهابالنسبة لقصائده، فبالرغم من  ملحوظةهناك 

حمد الجاسر على من وصـفه بالشـاعرية    ينكرتنم عن شاعرية مجودة ؛ و

أما وصفي بالشاعرية فهذا غير صحيح ، لسـت  «: ذهابهم إلى ذلك ، فيقول 

  .) 18(، )17(»شاعراً وكنت نظاماً في أول األمر

وتكشف قراءة شعره عن طالوة في موسيقاه ، ودقة فـي عبارتـه ،   

، ورصانة في سبكه علـى النحـو    تهل في صوره ، وصدق في عاطفوجما

؛ " رثاء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشـيخ  "الذي تكشفه للقارئ قصيدته في 

  : قال فيها

  

أشـجى   -يـم الحـق  او – مصاب

أ

ــا   ــؤاد فأوجع ــزان الف ــد أح  وأوق

 معاهــد أهــل العلــم أن تتصــدعا   أصيب به الدين الحنيف فأوشـكت 

ــر الجوانــب ب   د إمــام كــان يعمــر ربعهــابفقــ بعــالْفأصــبح م  قع

ــا    همضى نحو دار الخلْد خير شـيوخ  ــاً مودع ــاه كريم ــادر دني  وغ

ــة   ــداة أئم ــالم ه ــر أع ــا ِإثْ  هم أوضحوا التوحيد نهجا ومشرعا   قف

                                                           
  
  



  

 

 يقتدى في الذود عن شرع أحمد بهم

  

ــ   ــن َأن ى ويحم ــق م ــار الح ذم

 )19(يعايضــــــــــــــ

  
ـ ويعمر مـن بنيانـه مـا ت     فجد ليعلي مـا أشـادوا وجـددوا      دعاص

   ــم     وسار حميد الفعـل أحسـن سـيرة ــياخ س ــنهج األش ــى م اً تعل

ً)19(
   

ومن أهم الخصائص الشكلية التي تستخلص من المعالجة في الفقرات 

  :السابقة ما يلي 

عند حمـد   لمقاالت والكتباساد اتجاه من النمو المتواصل إجماالً نشر : أوالً

حتى الفترة ) هـ1351-1342(الجاسر ، خاصة من الفترة األولى المدروسة 

  ) . هـ1410-1402( السابعة المدروسة

  . باكورة إنتاجه الفكري المنشور المقاالت فالقصائد فالكتبمثلت : ثانياً

شكلت المقاالت معظم المساهمات الفكرية لحمد الجاسر ونسبتها : ثالثاً

  ) .٪6.5(، فالكتب ونسبتها ) 92.9٪(

التي رصعت ها ، وراد حمد الجاسر كتابة المقالة المسلسلة ونشر: رابعاً

" العرب"حلقاتها المتالحقة التي يأخذ بعضها برقاب بعض صفحات مجلة 

؛ وقد ومن أمثلة هذه المقاالت المسلسلة ما يلي . والمجالت العربية األخرى 

ها مرتبة ألفباتيا وفق عناوينها ، كما وردت وردت المجالت التي نشرت

  :المقاالت المنشورة في كل مجلة مرتبة على النحو ذاته 

  

  

  

  

  

                                                           
  



  

 

  

  

  

  

  المقاالت المسلسلة لحمد الجاسر]5[الجدول 
  

  المجلة
عدد حلقاتها 

  المنشورة
  عنوان المقالة المسلسلة

  .إبراهيم بن عربي موطد الحكم األموي في نجد   12  الحرس الوطني

كتاب معجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبالد        2  الرسالة

  .والمواضع

  .أحاديث حول تراثنا المبعثر في مكتبات العالم   7  العرب

  .أدب الخواص   12  ،،

بالد العرب في بعض مؤلفـات علمـاء األنـدلس      6  ،،

  والمغرب 

  .بنو سليم   10  ،،

  .تاج العروس من جواهر القاموس   24  ،،

  .ل القبائل القديمة على ضوء أشعارها تحديد مناز  10 ،،

  الحجاز في القرن السابع الهجري  9  ،،

  .دارات العرب   7  ،،

  .الدكاترة والعبث بالتراث   15  ،،

  .في رحاب الحرمين   23  ،،

  ..ما اتفق لفظه وافترق مسماه   82  ،،

  .رحالت حول العالم   27  الفيصل

  .مخطوطات جديرة بالدراسة والنشر   9  ،،

  …أسماء جبال تهامة لعرام   3جلة مجمع اللغة م



  

 

  .العربية بدمشق

  من سوانح الذكريات  102  .المجلة العربية

   

ويوضح الجدول التالي التوزع الشكلي لمؤلفات حمد الجاسر ، والذي   

  :ناقشته الفقرات السابقة 

  التوزع الشكلي ألعمال حمد الجاسر في الفترات المدروسة]6[الجدول 

  

 الخصائص

  الشكلية
  قصائد  مقاالت  مجالت  صحف  كتب

1342-1351        
2  
)0.2(  

2  
)66.7(  

1352-1361        
5  
)0.4(    

1362-1371  
1  

)1.3(      
25  

)2.2(    

1372-1381  
1  
)1.3(    

1  
)50(  

10  
)0.9(   

1382-1391  
19  

)24(  
2  
)100(  

1  
)50(  

210  
)18.7(    

1392-1401  
28  

)25.4(      
282  

)25.2(    

1402-1411  
16  

)20.3(      
399  

)35.6(    

1412-1421  
14  

)17.7(      
188  

)16.8(  
1  
)33.3(  

  مج
79  

)6.5(  
2  
)0.2(  

2  
)0.2(  

1121  
)92.9(  

3  
)0.24(  

                                                           
  .حسبت النسبة املئوية بالقياس إىل جمموع كل فئة  
  .ية بالقياس إىل جمموع أعمال محد اجلاسر حسبت النسبة املئو  



  

 

  

  

  الخصائص اللغوية ألعمال حمد الجاسر -4

يحسن حمد الجاسر القراءة والكتابة والنشر بالعربية فحسب ، وقـرأ    

  .اجعاً أو مقدماً األعمال المعربة ، وكتب عنها عارضاً أو مر

، رئـيس معهـد   " بـروس إنغـام  "ومن المالئم في هذا المقام اقتباس كالم 

له  الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن في حمد الجاسر بعد مقابلته

أخذنا نتبادل أطراف الحديث في التاريخ والكتب ، وقد دهشت من مـدى  : "

ال يحسن إال العربية وأنه  –ال لي كما ق –معرفته بالمصادر األجنبية مع أنه 

ال يقرأ في اللغات األخرى، وقد حدثنى أنه قرأ كثيراً من الكتـب األجنبيـة   

وذكـر أحمـد    )20( ."المترجمة، وكانت معرفته ومعلوماته عميقة بهذه الكتب

وللقارئ أن يتصور مدى المشقة التي كان يكابدها الجاسـر فـي   : "العالونة 

خطوطات في خزائن كتب الغرب ، فالجاسر ال يعرف أثناء اطالعه على الم

  . )21("العربية   من اللغات سوى العربية ، وأكثر العاملين فيها يجهلون 

: ، وذكر ) كتاب المعادن(وطلب  1380وذهب لمكتبة الفاتيكان سنة   

  . )22( »فوجدت الكتاب بالسريانية ولم أفهم منه شيئاً«

عرض مـوجز لـرحالت   : دنا رحالة غربيون في بال: (وفي كتاب 

تطـرق لثمـاني   ) . …بعض الغربيين في قلب الجزيرة العربية وشـمالها  

عبد اهللا العثيمين،وعبد العزيز الهاللـي : ب أدبياتها رحالت لألوربيين عر، 

وعبد الرحمن عبد اهللا الشيخ ، وأنس الرفاعي ، ومحمد بن محمود السرياني 

وأحمد خالـد البـدلي ، وسـاره     ،ومعراج بن نواب مرزا، ويحيى الخشاب

  .تاكاهاشي 

                                                           
  
  
  



  

 

وقعتها : بزاخة «عن " ألويس موزل"ونشر في حلقتين مراجعة لمقالة 

بيتـر  "هـ ، وكتب تقـديماً لمقالـة   1393سنة ) العرب(في مجلة » وموقعها

ـ » اآلثار في المنطقة الشرقية«عن " بروس كورنوال سـنة   هافي المجلة نفس

  . هـ 1398

والمعلومات الببليوغرافية ما يوضح الخصائص  وفي هذه المقتطفات

اللغوية لكتابات حمد الجاسر ، التي أومي إليها في بداية هذه الفقـرة وهـي   

  :بإيجاز

تشكل اللغة العربية اللغة الوحيدة لكتابـات حمـد الجاسـر بأشـكالها     : أوالً

  . وموضوعاتها المختلفة 

تـه األدبيـات األوربيـة    تناول حمد الجاسر في شطر يسير من كتابا: ثانياً 

المعربة المنشورة والمتعلقة بالجزيرة العربية بعرضها ومراجعتها وتقـديمها  

  .للقراء العرب للتعريف بها 

   ألعمال حمد الجاسر) المعرفية(ة الخصائص الموضوعي -5

كانت بواكير كتابات حمد الجاسر في أواخر أربعينات القرن الرابـع    

ب ، ويعكس ذلك ثقافته األساسية ، حيث اقتفى عشر الهجري في الدين واألد

أثر المتعلمين في زمنه فأخذ العلم عن مجموعة من المشايخ والعلماء األجالء 

للشيخ محمد ) الثالثة األصول(و) آداب المشي إلى الصالة(الذين درس عليهم 

) ملحـة اإلعـراب  (البن أجـروم ، و  ) األجرومية(بن عبد الوهاب ، وقرأ 

والتحق بالمعهد اإلسالمي السـعودي بمكـة المكرمـة عـام     ، …للحريري 

  .هـ حرصا على اإلفادة من الدراسة النظامية التي يوفرها 1348

ارتحبت مجـاالت  ) هـ1361-1352(وفي الفترة الثانية المدروسة 

النشر لتشمل القراءة واللغة العربية واآلثار والجغرافيا ، وكان عدد ما نشره 

موضوعات جميعاً يسيراً فلم يتعـد خمسـة أعمـال ،    حمد الجاسر في تلك ال

من مجموع أعماله المنشورة ، وكانت الزيادة في الفترة ) ٪0.41(بة ــبنس

نوعية وكمية حيـث نشـر فـي التـاريخ واألنسـاب      ) هـ1362-1371(

والجغرافيا والرحالت، إضافة إلى علم المعادن ، وزادت أعماله المنشورة في 



  

 

ا كانت عليه في الفترة األولى المدروسة ، ولـوحظ  عم) ٪1.6(األدب بنسبة 

في التـاريخ   تكان) هـ1371-1362(أن أكثر أعماله المنشورة في الفترة 

من مجموع ما نشره في الموضوع ، ) ٪4.7(بتها ــــــحيث كانت نس

؛ ويستبين اتجاه مـن  ) ٪0.96(ا ـــــــــ، فالجغرافي) ٪4(فاألدب 

يادة المتحققة فيما نشره حمد الجاسر من أعمال في النمو المتواصل إجماالً للز

-1372(    موضوعات عدة استهالالً مـن الفتـرة الرابعـة المدروسـة     

ـ 1411-1402(حتى الفترة السابعة  المدروسـة  ) هـ1381 ، حيـث  ) هـ

-1382(اتسعت مجاالت النشر الموضوعية في الفترة الخامسة المدروسـة  

سة، لتشمل المزيـد مـن موضـوعات    والفترات العقيبة المدرو) هـ1391

المكتبات والمعلومات ، والصحافة ، والطباعة والنشر ، والعلوم االجتماعية ، 

واللغة العربية ، وبعض العلوم البحتـة والتطبيقيـة ، واألدب ، والتـاريخ ،    

  .والجغرافيا والموضوعات المتصلة بهما 

ـ ويظهر بجالء أن أكبر معدالت النمو قد تحققت في   ـ م ره حمـد  ا نش

التاريخ ، والجغرافيا، والرحالت، واألنساب ، واألدب : الجاسر من أعمال في

مـن مجمـوع   ) ٪1(، واللغة العربية ، فمثالً نشر في التاريخ عملين، بنسبة 

أعماله في الموضوع في الفترة ا لرابعة المدروسة ، وزاد عدد ما نشره فـي  

إلى تسـعة  ) هـ1391-1382(الموضوع ذاته في الفترة الخامسة المدروسة 

أما في الجغرافيا فنشر حمد الجاسر فـي فتـرات   ) . ٪36.1(وستين عمالً 

، ) ٪0.3( اًعمالً واحد: الدراسة الثانية حتى السابعة األعداد المتنامية  التالية 

، فواحـدا وأربعـين عمـالً    ) ٪1.9(، فستة أعمال ) ٪0.96(فثالثة أعمال 

) ٪37.6(، فمئة وثمانية عشر عمالً ) ٪29.3(، فاثنين وتسعين عمالً ) 13٪(

أما في مجال الرحالت بما فيها رحالت الحج فارتفع عدد ما نشـره مـن   . 

في الفترة الخامسة المدروسة، إلى تسعة وأربعين عمالً ) ٪6.2(ثمانية أعمال 

وفي التاريخ ارتفع عدد ما نشره مـن  . في الفترة السادسة المدروسة ) 28٪(

-1372(إلى تسعة وستين عمالً بين الفترتين الرابعة ) ٪1(ن أعمال من اثني

وفي مجال  ،)هـ1391-1382(   ة ــــــــ، والخامس) هـ1381



  

 

-1402(في الفترة السابعة المدروسة  هاالتراجم ظهرت أوضح زيادة وأكبر

عما كانت عليه في الفتـرة السـابقة   ) ٪59.7(حيث بلغت نسبتها ) هـ1411

ا في األدب فالزيادة الواضحة في عدد ما نشره حمد أم . )هـ1392-1401(

حيث ) هـ1401-1392(الجاسر فيه قد وقعت في الفترة السادسة المدروسة 

ارتفاع عدد ب عما كانت عليه في الفترة الخامسة المدروسة) ٪17(نافت بنسبة 

إلـى ثالثـة   ) ٪17.7(     ر ين عمـالً ــــــما نشر من اثنين وعش

المواضع وأسمائها في  دراسةعناية حمد الجاسر بل، ) ٪34.7(وأربعين عمالً 

  . أعمال األدب 

وقد اهتم حمد الجاسر باللغة العربية وألفاظها ومعاجمها ، وانعكـس  

فـي ا  ) ٪24.3(هذا االهتمام في زيادة ما نشره حولها من سبعة عشر عمالً 

إلى سـبعة وعشـرين عمـالً    ) هـ1391-1382(لفترة الخامسة المدروسة 

ولم ينشر حمد ) . هـ1401 -1392( في الفترة السادسة المدروسة ) 3.6٪(

الجاسر كتابات كثيرة في الدين برغم الزيادة في األعـداد المتواضـعة مـن    

إلـى  ) هـ1391-1382(أعماله المنشورة فيه من الفترة الخامسة المدروسة 

علـى  كما تعكسها هذه األرقام ) هـ1411-1402(الفترة السابعة المدروسة 

، فتسـعة  ) ٪33.3(أعمال ، فثمانية ) ٪20.8(        خمسة أعمال : التوالي 

بنشـر   )هـ1411- 1402(وحفلت الفترة السابعة المدروسة ) . ٪37.5(أعمال 

أكبر عدد من أعمال حمد الجاسر حول المخطوطات وفهارسـها ومواقعهـا   

  ) . ٪60(ثمانية عشر عمالً  بلغتحيث 

الموضوعات التي نشر فيها الجاسر أعماله ومن ناحية إحصائية فإن 

  :قد رتبت ترتيباً تنازلياً وفق عدد تلك األعمال على  النحو اآلتي 

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  التوزع اإلحصائي الموضوعي ألعمال حمد الجاسر]7[الجدول 
  

عدد  األعمال   الموضوع

  المنشورة فيه

النسبة المئوية لمجموع كل 

  األعمال المدروسة

  26  314  الجغرافيا

  15.8  191  التاريخ

  11  133  األنساب

  10.7  129  الرحالت

  10.3  124  األدب

التراجم 

  والمذكرات

114  9.4  

  6.8  82  اللغة العربية

  2.5  30  المخطوطات

  2.3  28  الدين

  1.5  18  اآلثار

  0.8  10  الصحافة

  0.7  9  علم المعادن

  0.3  4  التربية

  0.25  3  االستشراق

  0.25  3  التراث الشعبي

  0.2  2  الطباعة والنشر

  0.2  2  القراءة

  0.2  2  الموسوعات

  0.2  2  علم الحيوان



  

 

  0.2  2  الزراعة

  0.1  1  الببليوغرافيا

  0.1  1  أدب األطفال 

ــات  المكتبــ

  وفهارسها

1  0.1  

الغوص علـى  

  اللؤلؤ

1  0.1  

  0.1  1  الحسبة

  

  

مجـاميع أو  (وتقع الموضوعات المجدولة سابقاً في نطـاق حقـول   

، التي جاءت في تنظيمها إجماالً متراصفة مع تنظيم  المعرفة التالية) مجاالت

تصنيف ديوي لحقول المعرفة ، ونالحظ خلوها من حقلي الفلسفة ، والفنـون  

لخروجها عن الدائرة الموضوعية الهتمامات حمـد الجاسـر فـي التـأليف     

  .والنشر

  التوزع الموضوعي ألعمال حمد الجاسر]8[الجدول 

قول المعرفة ح حقول ديوي

 لألعمال المدرسة

عدد األعمال 

 المنشورة

نسبتها المئوية 

 للمجموع

ــارف  المعـ

 العامة

ــا  الببليوغرافيـــ

والمكتبــــــات 

 والمعلومات

37 3 

 0.82 10 الصحافة 

 0.2 2 الطباعة والنشر 

 - - - الفلسفة

 7.31 28 الدين الدين

 0.99 12 العلوم االجتماعيةالعلــــوم 



  

 

 االجتماعية

 6.8 82 اللغة غةالل

 0.91 11 العلوم البحتة العلوم البحتة

العلــــوم 

 التطبيقية

 0.2 2 العلوم التطبيقية

 -- - - الفنون

 10.27 124 األدب األدب

ــوم    التاريخ  ــاريخ والعل الت

  المتعلقة به

456 37.8 

ــوم   الجغرافيا ــا والعل الجغرافي

  المتعلقة بها 

443 36.7 

 100  1207  مج  

  

أعمال حمد الجاسر الصادرة في الموضـوعات المختلفـة    إن أعداد  

فال غـرو إذن أن تقـع أكثـر أعمالـه      ، تعكس اهتماماته الفكرية والنشرية

من مجمـوع  ) ٪37.8(الصادرة في التاريخ والعلوم المتصلة به ألنها شكلت 

التاريخ ، واألنساب ، والتراجم والمذكرات، فاآلثار، تليها :  أعماله، وهي في

) ٪36.7( له المنشورة في الجغرافيا والعلوم المتصلة بها ، والتي شكلتأعما

من مجموع أعماله المدروسة ، وهي تضم ما نشر فـي الجغرافيـا وعلـم    

المواضع ، والرحالت بما فيها رحالت الحج ، وهذه النتيجة التي أشير إليها 

هنا تبرهن صدق مالحظة يحيى محمود بن جنيد عن نشاط حمـد الجاسـر   

.. البحث التاريخي و الجغرافـي ، خاصـة   " لرئيس الذي تحدد في مجال ا

لمعرفته الدقيقة بتاريخ "والذي أكسبه ميزة " تاريخ وجغرافية الجزيرة العربية 

، أخلص في . …، فهي مدار كتاباته . …وجغرافية ومعالم الجزيرة العربية 



  

 

شـيخ   –جـازي  كما قال مصطفي ح –إنه . )23("تناولها ، وركز جهده عليها

الجزيرة وحجتها في معرفة األماكن ونسب القبائل ، كـان مرجعـاً لمجمـع    

، وبالذات في توثيق األماكن والمواضـع التـي   ) المعجم الكبير(القاهرة في 

، قال فيه عبد الوهاب عزام حين استقبله .…وردت في الشعر العربي القديم 

األستاذ الجاسر عالم : م1958سنة } مجمع اللغة العربية { المجمععضواً في 

ثبت خبير بمواضع الجزيرة العربية ومعالمهـا وعـالم بقبائلهـا وأنسـابها     

«…)24(.  

وبرزت عناية حمد الجاسر باألدب واللغة العربية من خالل ما نشره   

من مجموع أعماله ، وهكذا تبـوأ  ) ٪17(فيها من أعمال شكلت ما يزيد عن 

يخ ، والجغرافيا من حيث عدد ما نشر فيه من مجالها المرتبة الثالثة بعد التار

وإقراراً بقيمة مساهماته األدبية واللغويـة  . أعمال بلغت مئتين وستة أعمال 

م، وجائزة الملك 1984/هـ1404فقد نال جائزة الدولة التقديرية لألدب عام 

م، ، وعين عضواً مراسالً في مجمع 1996فيصل العالمية لألدب العربي عام 

م ، وعضـواً فـي المجمـع    1951/هـ1372ربية بدمشق منذ عام اللغة الع

م ، وعضوا في مجمع اللغة العربية 1954/هـ1374العلمي العراقي منذ عام 

م،  وهو كذلك عضو فـي رابطـة األدب   1958/هـ1378بالقاهرة منذ عام 

غير أن كتابات حمد الجاسر المنشورة في حقول المعرفـة  . الحديث بالقاهرة 

من مجمـوع أعمالـه المنشـورة    ) ٪8.5(تجاوز نسبتها جميعاً األخرى لم ت

المدروسة ، ألنها لم تكن تمثل مجاالت محورية لدراسته، ونتهى من دراسـة  

مبحث الفقرة السابقة إلى إبراز الخصائص الموضوعية التالية ألعمال حمـد  

  : الجاسر 

                                                           
  
  



  

 

دب ، استهالل نشر حمد الجاسر ألعماله في موضـوعات الـدين واأل  : أوالً 

-1342(فاآلثار والجغرافيا، واللغة العربية في فترتـي الدراسـة األولـى    

  ) . هـ1361-1352(والثانية ) هـ1351

ساد اتجاه من النمو إجماالً نشر أعمال الجاسر في موضوعات كثيرة ، : ثانياً 

خاصة التاريخ وعلومه المتصلة به ، والجغرافيا وعلومها المتصـلة بهـا ،   

العربية ، واتضح هذا النمو فيما نشر فيها مـا بـين سـنتي    واألدب واللغة 

  .هـ 1372-1411

في مجـاالت التـاريخ    مؤلفاتهتسنمت أعمال حمد الجاسر المنشورة :  ثالثاً 

والعلوم المتصلة به ، فالجغرافيا والعلوم المتصلة بها ، فاألدب واللغة العربية 

  . من مجموع أعماله المدروسة ) ٪91.5(حيث شكلت 

الثراء المعرفي ألعمال حمد الجاسر المنشورة في تسـعة وعشـرين   : ابعاً ر

حمـد  معرفـة  موضوعاً موضحة في الجدول التالي ، مما يبين موسـوعية  

  :الجاسر
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  .حسبت النسبة المئوية قياساً لمجموع كل فئة*

.المنشورة حسبت النسبة المئوية قياساً لمجموع أعمال حمد الجاسر** 



  

 

  نتائج الدراسة

لسابقة الضبط الببليوغرافي ألعمال تناولت الدراسة في معالجتها ا

وخصائص ، ومصادره ،وأبرزت أهم تلك المصادرحمد الجاسر 

خاصة تعدد مصادره،  الضبط الببليوغرافي لألعمال المدروسة

شموله للكتب و المقاالت، مع اإلشارة إلى حاجته الستكمال و

كما تناولت خصائص تلك األعمال  بما . المدروسة لألعمالتغطيته 

تنوع ضروب التأليف األصيل و  تو أبرز خصائص التأليف، فيها

التبعي للجاسر، و تفوق نسبة التأليف األصيل للجاسر ، مما يعكس 

أما بالنسبة للخصائص التاريخية . ارتفاع معدل اإلبداع عنده

فاتضح اتجاه النمو في نشاط التأليف المبحوث في العقود  ألعمالل

هـ إلى سنة 1392لممتدة من سنة المدروسة غالبا، و إن الفترة ا

هـ قد شهدت نشر ما ينيف عن ربع إنتاجه الفكري من 1401

أما بالنسبة للخصائص الشكلية ألعماله فكشفت . المقاالت فالكتب

الدراسة تنوع أشكال األعمال التي ألفها و عالجها و حررها، و قد 

 .٪9,92شكلت المقاالت نصيب األسد منها حيث بلغت نسبتها نحو 

حيث إنه لم  ةبالنسبة للخصائص اللغوية فقد طغت مؤلفاته بالعربي

أما بالنسبة للخصائص الموضوعية ألعماله فكشفت . يكتب إال بها

الدراسة تعدد الموضوعات التي تناولها الجاسر، و لكن الذي استأثر 

  لجغرافيا ، و التاريخ، و األنساب،منها على اهتمامه بالكتابة فيه ا

  . األدب ، و التراجم و المذكرات ، فاللغة العربية الرحالت، وو

كة اإلنتاجية العلمية لحمد الجاسر حرتتبع الباحث في تناولها و 

، فالجو المواتي للبحث والتأليف، واتجاهاتها والعوامل المؤثرة فيها

إقامته لمؤسسة اليمامة ومطبعتها والحياة الهانئة له في بيروت ، كذلك 



  

 

لمجلته األثيرة العرب هيأت لتنامي عطائه الفكري بالرياض، وإصداره 

المنشور، وكان لمتغيري الشيخوخة والمرض أثرهما على تدني معدل 

  .إنتاجيته العلمية

معالجـة   في  متريالببليو أو القياس المعلوماتي وقد وظف الباحث 

من سنة نشره ألولـى   الصادرة  موعة عن أعمال حمد الجاسرالبيانات المج

  هـ ، 1421هـ حتى سنة وفاته  1349مقاالته 

واستعان الباحث بعدد مختار من المظان المهمة المتعلقة بأطر هـذه    

ويأمل الباحث أن يكون قد قدم ما وسعه أن .والموثقة في الهوامش الدراسة، 

  .يقدم مما فيه الفائدة بإذن اهللا لدارسي إنتاجية حمد الجاسر العلمية 
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